
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

&35

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชีอหน่วยงาน ะ งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

วัน/เดือน/ปี ะ 0 กันยายน ๒๕๖๔
หัวข้อ ะ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ (แบบสขร. ๑)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ขออบุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
(แบบสขร.๑)

- ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่องเผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานใน 

รอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ (แบบสขร.๑)
- ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามแบบสขร. ๑
- สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

Link ภายนอก

หมายเหต ุะ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

จินตนา เทียนทอง 

(นางสาวจินตนา เทียนทอง) 

เจ้าพนักงานธุรการ 
วันที ่ร เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อบุม้ติรับรอง 

พลรัตน์ดา ดลสุข 

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
ผ้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน

วันที ่ร เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร ่

พันเดา สายทอง 
(นางพันเดา สายทอง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที ่0 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



บนทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ โทร. ๐ ๔(£๖๗ ๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑
ที่..วันที่ ๏ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑)

เผยแพรบนเวบไซตของหนวยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่องเดิม

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยมีรายละเอียด 
เกี่ยวกับงานที่จัดชื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดชื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อดรรชนีสำหรับการ 

ตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (แบบสขร. ๑)
ข้อเท็จจริง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำสรุปผลการจัดชื้อ 

จัดจ้าง (แบบสขร.๑ ) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๔๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

ข้รฒร)
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูล 

ข่าวสาร งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

สิงหาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) และขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดช้ือจัดจ้างฯ ดังกล่าว 
ขออนุญาตนำแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ www.ssko.moph.go.th. www.Sirattanahospital.go.th 
ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 

๑.ลงนามเห็นชอบบันทึกขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

สิงหาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๒.ลงนามประกาศ ตามที่แนบมาพร้อมนี้
ลงชื่อ <£ะ:ะะ:^^

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายพื่งศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

http://www.Sirattanahospital.go.th


ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง เผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒£๖๔ (แบบสขร.๑)

, ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกเดือน 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานท่ีจัดชื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดชื้อหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอ 
ราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป 

เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง 

ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพื่อให้การดำเนินการ 
จัดชื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที ่ร> เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

ลงชื่อ

(นางดํนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



บันทึกซัอความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๖๓! ๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑ 

ท ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/ วันที่ ๑ กันยายน ๒๔๖๔
เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซอจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ๑
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่ 

เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไวให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ ผู้ใด้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็น 

ดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบ สขร. ๑ นั้น
ในการนี ้เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

ข้อมูลข่าวสาร งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 

สิงหาคม ๒๔๖๔ ตามแบบรายงาน สขร. ๑ เพื่อลงเว็บไซต์ โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ประชาชนได้ดตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

อนุม้ต ิ [แ] ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ

(นา๗พท้นาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผ้อานวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



สรุปการดำเนินกๆรจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน สิงหาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผ้ที่ได้รับการคัดเลือกและ" r T77
ราคาทตกลงซอหริอจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนที ่

ของสัญญา

1 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 5,900.00 5,900.00 เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1280

จำนวน 1 รายการ /5,900 75,900 เทคนิคและราคา 2/8/2564

2 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,500.00 4,500.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล ดินดัสตร ีจ0' บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูตคอล ดินดัสตรี ผ่านข้อเสนอด้าน 1272

จำนวน 1 รายการ /4,500 74,500 เทคนิคและราคา 2/8/2564

3 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 12,400.00 12,400.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอล ดินดัสตร ีจ0' บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอล ดินดัสตรี ผ่านข้อเสนอด้าน 1273

จำนวน 1 รายการ 712,400 712,400 เทคนิคและราคา 2/8/2564

4 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 8,100.00 8,100.00 เจาะจง บริษัท สหแพทย์๓สัช จำกัด บริษัท สหแพทย์๓สัช จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1274

จำนวน 2 รายการ 78,100 78,100 เทคนิคและราคา 2/8/2564

5 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,500.00 4,500.00 เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์มา จำกัด บริษัท โปลิฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1275

จำนวน 1 รายการ 74,500 74,500 เทคนิคและราคา 3/8/2564

6 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 48,150.00 48,150.00 เจาะจง บริษัท ชิลลิค ฟารมา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1276

จำนวน 1 รายการ 748,150 748,150 เทคนิคและราคา 3/8/2564

7 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,500.00 4,500.00 เจาะจง บริษัท 2-เอ็ม (ฌด-เมเกอร์) จำกัด บริษัท 2-เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1277

จำนวน 1 รายการ 74,500 74,500 เทคนิคและราคา 3/8/2564

8 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 17,750.00 17,750.00 เจาะจง บริษัท ขีฟาม จำกัด บริษัท ซีฟาม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1278

จำนวน 1 รายการ 717,750 717,750 เทคนิคและราคา 3/8/2564

9 ซื้อวัสดุทันตกรรม 3,114.00 3,114.00 เจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1279

จำนวน 1 รายการ 73,114 73,114 เทคนิคและราคา 3/8/2564

10 จ้างปรับปรุงห้องครวจ PCR 495,000.00 495,000.00 เจาะจง บริษัท ซ ีเมดิค จำกัด บริษัท ซ ีเมดิค จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1288

จำนวน 15 รายการ 7495,000 7495,000 เทคนิคและราคา 3/8/2564

11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,186.40 10,186.40 เจาะจง บริษัท ท๊อปชายน์เมด จำกัด บริษัท ท๊อปชายน์เมด จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1309

จำนวน 1 รายการ 710,186.40 710,186.40 เทคนิคและราคา 5/8/2564

12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 56,710.00 56,710.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1310

จำนวน 2 รายการ 756,710 756,710 เทคนิคและราคา 5/8/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือนสิงหาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป
เลพี่และวันที่ 

ของสัญญา

13 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 38,000.00 38,000.00 เจาะจง หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมดิชายน์ หจก. อาร ์แอนด์ บ ีเมดิซายน์ ผ่านข้อเสนอด้าน 1311

จำนวน 8 รายการ /38,000 738,000 เทคนิคและราคา 6/8/2564

14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 75,800.00 75,800.00 เจาะจง บริษัท กริฟทิเนอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1312

จำนวน 2 รายการ /75,800 775,800 เทคนิคและราคา 6/8/2564

15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 75,243.50 75,243.50 เจาะจง บริษัท กริฟทิเนอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1313

จำนวน 11 รายการ /75,243.50 775,243.50 เทคนิคและราคา 6/8/2564

16 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 43,420.00 43,420.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1314

จำนวน 4 รายการ /43,420 743,420 เทคนิคและราคา 6/8/2564

17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 74,200.00 74,200.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1315

จำนวน 7 รายการ /74,200 774,200 เทคนิคและราคา 6/8/2564

18 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 81,520.00 81,520.00 เจาะจง บริษัท กู๊ดเฮลท ์ฟาร์มาขูติคอล จำกัด บริษัท กูดเฮลท ์ฟาร์มาขูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอต้าน 1316

จำนวน 1 รายการ /81,520 781,520 เทคนิคและราคา 6/8/2564

19 ซื้อเวชภัณท์ยา 4,494.00 4,494.00 เจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ผ่านข้อเส่นอด้าน 1281

จำนวน 1 รายการ /4,494 74,494 เทคนิคและราคา 3/8/2564

20 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 13,375.00 13,375.00 เจาะจง บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1282

จำนวน 1 รายการ 713,375 713,375 เทคนิคและราคา 3/8/2564

21 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 20,758.00 20,758.00 เจาะจง บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1283

จำนวน 1 รายการ 720,758 720,758 เทคนิคและราคา 3/8/2564

22 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 40,874.00 40,874.00 เจาะจง บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1284

จำนวน 2 รายการ 740,874 740,874 เทคนิคและราคา 3/8/2564

23 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 18,000.00 18,000.00 เจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์มาณีเก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ริช อินเตอร์มาณืเก็ตต้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1286

จำนวน 1 รายการ 718,000 718,000 เทคนิคและราคา 3/8/2564

24 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 7,900.00 7,900.00 เจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1287

จำนวน 1 รายการ 77,900 77,900 เทคนิคและราคา 3/8/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน สิงหาคม 2564

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป
เลซที่และวันที่ 

ฃองสัญญา

25 ซื้อเวชภัณฑ์ยา

จำนวน 2 รายการ

19,370.00 19,370.00 เจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาชี

/19.370

หจก. ภิญโญฟาร์มาชี™370 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1288

3/8/2564

26 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์

จำนวน 10 รายการ

1,886.00 1,886.00 เจาะจง บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด 

/1,886
บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด

71,886
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1317

6/8/2564

27 จ้างทำป้ายไวนิล

จำนวน 1 รายการ

600.00 600.00 เจาะจง บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด

/600
บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด

7600
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1318

6/8/2564

28 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

จำนวน 3 รายการ

19,483.20 19,483.20 เจาะจง หจก. สุพรรณการยาง

/19,483.20
หจก. สุพรรณการยาง

719,483.20
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1319

6/8/2564

29 จ้างติดกล้องวงจรปิด 16 CH

จำนวน 17 รายการ

73,940.00 73,940.00 เจาะจง บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

/73,940

บริษัท เฮงเซลล์ แอนด ์เซอร์วิส จำกัด

773,940
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1320

6/8/2564

30 จ้างปรับปรุงหลังคาพร้อมทาสี

จำนวน 1 รายการ

86,000.00 86,000.00 เจาะจง บริษัท เฮงเชลล ์แอนด ์เซอร์วิส จำกัด

/86,000

บริษัท เฮงเซลล์ แอนด ์เซอร์วิส จำกัด

786,000
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1321

6/8/2564

31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

จำนวน 3 รายการ

26,750.00 26,750.00 เจาะจง บริษัท สยามยูเนี่ยน เคมีคอล จำกัด

/26,750

บริษัท สยามยูเนี่ยน เคมีคอล จำกัด

726,750
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1322

6/8/2564

32 จ้างทำป้ายไวนิล

จำนวน 1 รายการ

280.00 280.00 เจาะจง บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด

/280

บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด

7280
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1323

6/8/2564

33 ซื้อวัสดุการแทพย์ 

จำนวน 1 รายการ

4,800.00 4,800.00 เจาะจง บริษัท สมาร์ทเท็ค เท็คโนโลยี ่จำกัด

/4,800

บริษัท สมาร์ทเท็ค เท็คโนโลยี ่จำกัด

74,800
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

3124

6/8/2564

34 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 

จำนวน 3 รายการ

12,154.81 12,154.81 เจาะจง หจก. สุพรรณการยาง

/12,154.81

หจก. สุพรรณการยาง

712,154.81
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1325

6/8/2564

35 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

จำนวน 10 รายการ

24,032.20 24,032.20 เจาะจง หจก. สุพรรณการยาง

/24,032.20
หจก. สุพรรณการยาง

724,032.20
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1326

6/8/2564

36 จ้างติดตั้งกระจำ

จำนวน 4 รายการ

50,280.00 50,280.00 เจาะจง บริษัท เมืองทองกระจกฺ จำกัด

/50,280
บริษัท เมืองทองกระจก จำกัด

750,280
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1327

6/8/2564



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน สิงหาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง รชื้อหรือจ้' รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป
เลรพี่และวันที ่

ของสัญญา

37 จ้างติดต้ังกระจำ

จำนวน 3 รายการ

14,380.00 14,380.00 เจาะจง บริษัท เมืองทองกระจก จำกัด

/14.380
บริษัท เมืองทองกระจก จำกัด

/14.380
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1328

6/8/2564

38 ชื้อเวชภัณฑ์ยา

จำนวน 1 รายการ

10,000.00 10,000.00 เจาะจง บริษัท เยนเนราลดรักส์เฮ้าส์ จำกัด

/10,000

บริษัท เยนเนราลดรักส์เฮ้าส์ จำกัด

/10,000
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1331

9/8/2564

39 ชื้อเวชภัณฑ์ยา

จำนวน 2 รายการ

56,000.00 56,000.00 เจาะจง บริษัท มาชา แลบ จำกัด

/56,000
บริษัท มาซา แลบ จำกัด

/56,000
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1332

9/8/2564

40 ชื้อเวชภัณฑ์ยา

จำนวน 1 รายการ

2,800.00 2,800.00 เจาะจง ร้านก้าวไกลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

/2,800

ร้านก้าวไกลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

/2,800
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1333

9/8/2564

41 ชื้อเวชภัณฑ์ยา

จำนวน 1 รายการ

7,270.80 7,270.80 เจาะจง บริษัท มาส ุจำกัด 

/7,270.80
บริษัท มาส ุจำกัด

/7,270.80
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1334

9/8/2564

42 ชื้อเวชภัณฑ์ยา

จำนวน 2 รายการ

46,438.00 46,438.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

/46,438
บริษัท ชีลลิค ฟาร์มา จำกัด

/46,438
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1335

10/8/2564

43 ชื้อเวชภัณฑ์ยา

จำนวน 2 รายการ

35,500.00 35,500.00 เจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์มาณืเก็ตติ้ง จำกัด

/35,500

บริษัท ริช อินเตอร์มาณีเก็ตต้ิง จำกัด

/35,500
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1336

10/8/2564

44 ชื้อเวชภัณฑ์ยา

จำนวน 3 รายการ

23,050.00 23,050.00 เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์มา จำกัด

/23,050

บริษัท โปลิฟาร์มา จำกัด

/23,050
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1337

10/8/2564

45 ชื้อเวชภัณฑ์ยา

จำนวน 1 รายการ

325.00 325.00 เจาะจง สนง. คณะกรรมการอาหารและยา

/325

สนง. คณะกรรมการอาหารและยา

/325
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1338

10/8/2564

46 ชื้อเวชภัณฑ์ยา

จำนวน 3 รายการ

49,975.00 49,975.00 เจาะจง บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัลโปรดัคส ์จำกัด

/49,975

บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัลโปรดัคส ์จำกํ

/49,975
ผ่านข้อเสนอต้าน

เทคนิคและราคา

1339

11/8/2564

47 ชื้อเวชภัณฑ์ยา

จำนวน 1 รายการ

2,782.00 2,782.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

/2,782

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

/2,782
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1340

11/8/2564

48 ชื้อเวชภัณฑ์ยา

จำนวน 1 รายการ

4,200.00 4,200.00 เจาะจง บริษัท ไบโอจีนิเทศ จำกัด

/4,200

บริษัท ไบโอจีนึเทศ จำกัด

/4,200

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1341

11/8/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน สิงหาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป
เลพ็เนละวันที่ 

ของสัญญา

49 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1,900.00 1,900.00 เจาะจง บริษัท พืทีดรัก แลบบอรอทอรี่ส ์(1969) บริษัท พีทีดรัก แลบบอรอทอรี่ส ์(1969) ผ่านข้อเสนอด้าน 1342

จำนวน 1 รายการ ท,900 71,900 เทคนิคและราคา 11/8/2564

50 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,165.00 10,165.00 เจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1354

จำนวน 1 รายการ /10,165 710,165 เทคนิคและราคา 13/8/2564

51 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3,500.00 3,500.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1355

จำนวน 1 รายการ /3,500 73,500 เทคนิคและราคา 13/8/2564

52 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,815.00 4,815.00 เจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จำกัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1356

จำนวน 1 รายการ /4,815 74,815 เทคนิคและราคา 13/8/2564

53 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1,850.00 1,850.00 เจาะจง บริษัท พีทีดรัก แลบบอรอทอรี่ส์ (1969) บริษัท พีทีดรัก แลบบอรอทอรี่ส์ (1969) ผ่านข้อเสนอด้าน 1357

จำนวน 1 รายการ /1.850 71,850 เทคนิคและราคา 13/8/2564

54 จ้างพิมพ์วัสดุบริหาร 1,500.00 1,500.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 1364

จำนวน 1 รายการ /1,500 71,500 เทคนิคและราคา 17/8/2564

55 จ้างซ่อมห้องแยกโรค 32,600.00 32,600.00 เจาะจง บริษัท ม้านํ้าเทคดนโลย ีจำกัด บริษัท ม้านํ้าเทคดนโลย ีจำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1365

จำนวน 5 รายการ /32,600 732,600 เทคนิคและราคา 17/8/2564

56 ซื้อวัสดุการแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เจาะจง บริษัท โกร๊ธ ชัพพลาย เมดิคอล จำกัด บริษัท โกรธ ชัพพลาย เมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1289

จำนวน 1 รายการ /7,000 77,000 เทคนิคและราคา 4/8/2564

57 ซื้อวัสดุการแพทย์ 22,470.00 22,470.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1344

จำนวน 1 รายการ /22,470 722,470 เทคนิคและราคา 13/8/2564

58 ซื้อวัสดุการแพทย์ 3,500.00 3,500.00 เจาะจง บริษัท โกร๊ธ ชัพพลาย เมดิคอล จำกัด บริษัท โกร๊ธ ชัพพลาย เมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอต้าน 1345

จำนวน 1 รายการ /3,500 73,500 เทคนิคและราคา 13/8/2564

59 ซื้อวัสดุการแพทย์ 29,942.00 29,942.00 , เจาะจง บริษัท โอเรกช์เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเรกซ์เทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1346

จำนวน 7 รายการ /29,942 729,942 เทคนิคและราคา 13/8/2564

60 ซื้อวัสดุการแพทย์ 1,380.00 1,380.00 เจาะจง บริษัท โอเรกช์เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเรกช์เทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1347

จำนวน 1 รายการ /1,380 71,380 เทคนิคและราคา 13/8/2564



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน สิงหาคม 2564
ลำดับ งานที่จัดชื้อหรีอจัดจ้าง วงเงินที่จะช้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของสัญญา

61 ชื้อวัสดุการแพทย์

จำนวน 4 รายการ

15,140.50 15,140.50 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

/15,140.50
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

/15,140.50
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1348

13/8/2564

รวมเงินทั้งสิ้น 1,872,454.41 บาท


